Kære forældre og elever
Det er en uvirkelig og surrealistisk følelse, der har ramt mange af os i disse dage. Danmark er
lukket ned i en hidtil uset grad, og vi skal prøve at finde os til rette i en hverdag, der i en endnu
ukendt periode er uvis og uafgjort. Foreløbig drejer det sig jo om 14 dage, men situationen
kan løbende ændre sig…
Rynkeby Friskole er allerede lukket ned, og vi ved ikke hvornår, vi kan byde eleverne
velkommen igen. Som alle andre følger vi udviklingen tæt og håber naturligvis, at vi snart kan
komme i gang med at drive skole igen.
Indtil da vil vi gøre, hvad vi kan for at eleverne ikke glemmer alt, hvad de har lært.
Klasselærerne har lavet nyhedsbreve til trinnene, hvor der beskrives hvordan eleverne kan
holdes i gang med skolearbejdet derhjemme.
De kan læses her på hjemmesiden:
Indskoling:
https://rynkeby-friskole.dk/wp-content/uploads/2020/03/Nyhedsbrev-indskoling-marts-2020.pdf
Mellemtrin:
https://rynkeby-friskole.dk/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-brev-fra-mellemtrinnet.pdf
Overbygning:
https://rynkeby-friskole.dk/wp-content/uploads/2020/03/Nyhedsbrev-overbygning-marts-2020.pdf
Der vil være åbent på skolen i morgen fredag d. 13/3 fra 10.00 – 12.00 og tirsdag d. 17/3 kl. 12.00
– 14.00, hvor I vil have mulighed for at hente materialer, skiftetøj osv.
Jeg vil gerne opfordre ALLE til at tømme jeres børns kasser og tage alt tøj med, så vi kan få gjort
grundigt rent!
Det er også meget vigtigt, at I ikke samles i små grupper på skolen og snakker sammen pga.
smittefaren, som vi skal tage alvorligt. Det er hurtigt ind og hente jeres børns ting, og direkte ud
igen. Det kan virke lidt dramatisk, men sådan er anbefalingerne, som vi følger.
Jeg håber, I får mulighed for lidt ekstra tid med jeres børn, hvor der forhåbentlig også bliver
tid til hygge og gode stunder sammen.
Jeg vil løbende skrive til jer, når der sker ændringer eller kommer nye tiltag, som er relevante
for Rynkeby Friskole.
De bedste hilsner,
Rasmus
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